
 

 

 

Stichting De Kempen, organisatie 
voor openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs is een 
organisatie met 14 basisscholen 
verdeeld in drie clusters, met ruim 
3100 leerlingen en zo’n 300 
medewerkers. De scholen bevinden 
zich in 14 plaatsen in 11 gemeentes.  

Elke school heeft een 
locatiedirecteur. De organisatie van 
RBOB De Kempen is zodanig 
ingericht dat deze in staat is flexibel 
in te spelen op veranderingen van de 
omgeving. Betrokkenheid van alle 
geledingen, ieder in zijn eigen 
verantwoordelijkheid en rol, is 
daarvoor onontbeerlijk. Er wordt 
gezorgd voor inhoudelijke en 
organisatorische afstemming en 
voldoende deskundigheid, opdat de 
gestelde doelen verwezenlijkt 
kunnen worden. 

Werken bij RBOB De Kempen 
betekent werken bij een organisatie 
waar Plezier, Initiatief, Veiligheid, 
Ambitie en Teamwork voorop staat. 
Bij RBOB staan we voor kansen voor 
ieder kind. Hoe we dat doen? Met 
ondernemende leerkrachten. 
Mensen met uiteenlopende talenten. 
Maar altijd met het talent om 
kinderen tot bloei te laten komen. Dit 
doe je samen met je collega’s, die 
net zo betrokken zijn als jij. Werken 
en leren op een van de RBOB-scholen 
betekent ruimte voor plezier, 
initiatief en ambitie. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vacature 0.6 fte 
Leerkracht groep 1/2 

 
 

 
De school 
OBS Ekenrooi is een school met een kleinschalige sfeer, waarin wordt 
lesgegeven aan ongeveer 200 kinderen.   
Op onze school mogen kinderen groeien en stralen!  
Om dat te bereiken vinden we het belangrijk dat iedereen wordt gezien en 
zich prettig voelt. Creativiteit in denken en doen staat hoog in het vaandel 
en de bosrijke omgeving van de school biedt hierin vele mogelijkheden.  
Het team kenmerkt zich door de volgende begrippen: betrokken, bevlogen, 
creatief en behulpzaam.  
 
De functie 
In januari 2021 starten wij met een tweede kleutergroep, waardoor wij op 
zoek zijn naar een leerkracht voor 0.6 fte.   
Het betreft een vacature tot in ieder geval de zomervakantie, met uitzicht 
op een vast contract binnen RBOB De Kempen.   
 
 
Profielkenmerken 
Onze ideale leerkracht….. 

• Is enthousiast en heeft een sprankelende uitstraling. 

• Heeft oog voor het welbevinden van de kinderen.  

• heeft talent voor het creëren van een prettige werksfeer in de klas; 

• is sterk in klassenmanagement; 

• is in staat om vanuit doelen en observaties, rijke speel-/leersituaties te 

creëren; 

• is een kei in differentiëren; 

• is creatief in denken en doen;  

• heeft een open en heldere communicatie, zowel naar collega’s als 

ouders.  

Ben je enthousiast?  
Twijfel dan niet en stuur ons voor 23 oktober 2020 je CV en motivatie!  

Indien je nog vragen hebt kun je contact opnemen met de locatiedirecteur: 

Chrissy van de Kruijs 

Tel: 040-2213644 

email: directieobsekenrooi@rbobdekempen.nl 

Website: www.obsekenrooi.nl  
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